
 

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  8. 07. 2013 – św. Jana z Dukli, kapłana 
7. 00 Dz. błag. w int. Tomasza z ok. 18 r. ur., za rodziców, chrzestnych i za 

rodzeństwo z rodzinami 

Wtorek  9. 07. 2013  
16. 00 Dz. błag. w int. Ewy i Andrzeja z ok. 30 r. ślubu oraz za Jakuba i Joannę 

18. 00 Za ++ Martę i Szymona Goworek, syna Józefa, córki Annę i Gertrudę, męża 

Józefa oraz za ++ z  rodzin Goworek - Iwański, pokr. i d. op. 

Środa  10. 07. 2013  
7. 00 Za + matkę Leontynę i Józefa Mikoda, za ++ z rodziny Bryś, pokr. i za + 

szwagra Tadeusza Bufan 

18. 00 Za +Annę Kulik, za + brata, siostrę i za ++ rodziców, pokr. oraz d. op. 

Czwartek  11. 07. 2013 – św. Benedykta opata – patrona Europy 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodziców Piotra i Elżbietę Bernat, ich rodziców, syna Gerharda,  

rodzeństwo i krewnych 

Piątek  12. 07. 2013 – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i m. 
7. 00 Za ++ Anastazję i Jana Kowol, za synów Jana i Alfonsa, żonę Krystynę oraz 

za córkę Marię i za zięcia Konrada oraz za ++ z rodz. Piechaczek i za dusze 

w czyśćcu cierpiące 

Sobota  13. 07. 2013 – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 

Wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej 
7. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej w int. Czcicieli i Ofiarodawców oraz za 

naszych Chorych 

13. 00 Ślub i Msza św. Daria Konieczna i Grzegorz Króliczkowski 

14. 00 Ślub i Msza św. Anna Michalska i Przemysław Baszczyn 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Zygmunta Kondziela, ojca Jerzego, matkę Apolonię i ++ krewnych  

- Za + męża Pawła Kondziela, jego ++ rodziców, rodzeństwo, teściów  oraz 

d. op.  

- Za + Maksymiliana Kulik w I r. śm.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Marcelinę Broj, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

Niedziela  14. 07. 2013 – XV Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Marię Joszko zd. Barczyk w 3 r. śm. 

10. 30 W int. Malwiny Wicher z ok. urodzin i w int. całej rodziny 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Adelajdę Bachryj w I r. śm.   

 



Komunikat 

Dnia 9 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie Duszpasterskiej Rady 

Parafialnej, na którym ustalono zasady pozyskiwania funduszy – środków 

na koszty wywozu śmieci i bieżące utrzymanie cmentarza. 

 Szacunkowy roczny koszt utrzymania cmentarza : 

   OPŁATA ŚMIECIOWA  - ok. 9.000 zł.  

  ZUŻYCIE  WODY            - ok. 3.000 zł.  

  PRĄD                                  - ok. 1.000 zl. 

ŁĄCZNIE DAJE TO KOSZT OK. 13 000 ZŁOTYCH NA ROK 

Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości sposobu pozyskiwania 

funduszy, ustalono co następuje : 

 I . Wprowadza się opłatę roczną  10 zł. za jeden grób. Opłata ta będzie 

pobierana w formie „CEGIEŁEK”, które będą  rozprowadzane w niedziele 

23 i 30 czerwca oraz 7 lipca po każdej Mszy św. z tyłu kościoła. Istnieje też  

możliwość nabycia „cegiełek” w zakrystii po każdej Mszy św. w tygodniu. 

II. Wprowadza się  opłatę pochówkową – pogrzebową na utrzymanie 

cmentarza w kwocie 300 zł. Opłata ta zostanie pobierana w trakcie 

załatwiania formalności pogrzebowych u Pana  Józefa  Okos  –  

administratora cmentarza i jest opłatą dożywotnią.  

 W celu obsługi pozyskanych środków zostanie utworzone konto 

bankowe, z którego będą realizowane bieżące opłaty związane z 

utrzymaniem naszego cmentarza  parafialnego. 

Humor 

Rozmowa dwóch alumnów: 

- Więc udało ci się zadać egzamin z łaciny? 

- Chyba tak. 

- A o co cię pytali? 

- Skąd mam wiedzieć, skoro mówili po łacinie?! 

  

Pan Bóg przyjmuje zmarłych. Nagle ktoś wbiega, rozgląda się i szybko wybiega. 

Sytuacja powtarza się kilka razy. Zdziwiony Pan Bóg pyta świętego Piotra: 

- Kto to jest? 

- To z reanimacji. 


